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Διεθνές Έτος Χημείας 2011 , Το Παγκόσμιο Πείραμα 

 
Το Διεθνές Έτος Χημείας 2011 (International Year of Chemistry 
2011) είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία της  UNESCO και της IUPAC 
(Διεθνής Ένωση της Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας) για να γιορτάσει 
τα επιτεύγματα και τη συνεισφορά της Χημείας στην ευημερία της 
ανθρωπότητας. 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για το διεθνές έτος Χημείας 2011 
Πραγματοποιείται  
Το Παγκόσμιο Πείραμα για παιδιά. Στην δράση αυτή αναμένεται να 
συμμετάσχουν συνολικά εκατομμύρια μαθητές από όλο τον κόσμο. 
Πρόκειται για 4 διαδραστικές ανακαλυπτικές δραστηριότητες ειδικά 
σχεδιασμένες για το νερό 

• Οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους καλούνται να ερευνήσουν την 
κατάσταση των πηγών νερού σε τοπικό επίπεδο. Συλλέγουν δείγματα, 
παίρνουν μετρήσεις, κάνουν προσδιορισμούς και στέλνουν τα 
αποτελέσματά τους στην Παγκόσμια Βάση Δεδομένων μέχρι το τέλος 
Μαρτίου 2012  

• Οι δραστηριότητες έχουν επιλεγεί ώστε να:  
  - είναι κατάλληλες για εφαρμογή σε περιοχές από όλο τον κόσμο 
  - προσαρμόζονται στις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών  

διαφόρων ηλικιών  
  - βασίζονται στη χρήση ευρέως διαθέσιμου εξοπλισμού.  

• Το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων του Παγκόσμιου Πειράματος 
μπορούν να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας 
«PROJECT» για την Α΄ Λυκείου. 

 
Οι 4 δραστηριότητες έχουν σαφείς οδηγίες και υλικό τεκμηρίωσης για τον 
εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:  
 
Προσδιορισμός της ποιότητας του νερού: 

1. pH: οι μαθητές προσδιορίζουν το pH μιας τοπικής πηγής νερού. 
2. Αλατότητα: οι μαθητές ερευνούν την αλατότητα μιας τοπικής πηγής 

νερού. 
 
 
 
Επεξεργασία του νερού: 

3. Διήθηση και απολύμανση: οι μαθητές ερευνούν πως η χημεία 
βοηθά στην  εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού. 

4. Αφαλάτωση: οι μαθητές κατασκευάζουν έναν ηλιακό αποστακτήρα 
από απλά υλικά και πειραματίζονται με τη χρήση του για τον 
καθαρισμό του νερού. 
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Πως  μπορώ να συμμετέχω στο Παγκόσμιο Πείραμα 

http://water.chemistry2011.org/web/iyc 

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα εμπλοκής και συμμετοχής. Μπορείτε να:  
• Κατεβάσετε τις οδηγίες των δραστηριοτήτων (θεωρία, υλικά, το 

πείραμα βήμα βήμα, Φύλλο εργασίας)  
• Κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα, ως άτομα ή τάξη ή ομάδα ή 

σχολείο.  
• Να υλοποιήσετε με την ομάδα σας ένα ή περισσότερα από τα 4 

προτεινόμενα πειράματα 
• Να ανεβάσετε τα αποτελέσματά των μετρήσεών σας, συνεισφέροντας 

στην Παγκόσμια Βάση Δεδομένων 
• Να ανεβάσετε άλλο υλικό, π.χ. φωτογραφίες, video κ.λπ.  
• Να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας στα σχετικά forum συζήτησης 

 
Το ΕΚΦΕ Μαγνησίας  http://ekfe.mag.sch.gr στηρίζει αυτήν την δράση και 
παρέχει εξοπλισμό υλικά και οδηγίες προκειμένου να συμμετάσχετε στην 
παγκόσμια αυτή δραστηριότητα. 
 
Τηλ-Fax: 24210 64655 
mail@ekfe.mag.sch.gr 
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